Eerste uitkering Gebiedsfonds Zonnepark
Exloosche landen zit er aan te komen
Hoe is het ook al weer begonnen!
In december 2017 heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn beleid vastgesteld voor
grootschalige zonneparken.
Op 19 januari 2018 heeft GroenLeven zonne-energie B.V. een principeplan ingediend
voor de bouw van zonne-akkers in de gemeente Borger-Odoorn.
Op 15 maart 2018 is er gesproken met de eigenaren van de akkerbouwpercelen in Exloo.
Op 26 maart en 23 april 2018 heeft GroenLeven 2 bewonersavonden gehouden in
“het Wapen van Exloo”.
Er is uitleg gegeven over de plannen en mogelijke financiële participatie voor de
inwoners van Exloo en de Boermastreek.
Er zijn 3 mogelijkheden tot participatie:
1. Gebiedsfonds;
GroenLeven is bereid 7 jaar lang een bedrag van 50.000 euro over te maken aan een
Gebiedsfonds voor oa. het bevorderen van de energietransitie, dan wel sociaal
maatschappelijke doeleinden of samenlevingsactiviteiten. Een groepje vrijwillige
inwoners mogen de goede doelen selecteren.
2. Postcoderoos, is in feite een mini zonneparkje tussen het grote zonnepark die
geëxploiteerd kan worden door de bewoners van Exloo en de Boermastreek);
3. Obligatielening, lokale investering met een projectrendement op het park (circa 3 tot
3,5 % op basis van de situatie, april 2018).
In reactie op de oproep van GroenLeven voor een vrijwilligers werkgroep hebben Hans
Holterman, Jan Kleef, Jakob Rijnberg en Geert Hulshof zich aangemeld.
2 juli 2018 Inwonersbijeenkomst Dorpsraad in het dorpshuis
Adviseur dhr. Michiel Mulder, projectmanager klimaat & energie van natuur en
milieufederatie heeft verteld over de voor en nadelen van de verschillende participatie
mogelijkheden.
Werkgroep in oprichting “Gebiedsfonds Zonnepark Exloosche landen”(hierna genoemd
werkgroep) maakt melding van hun bestaan en hun voornemen.
Na de presentatie heeft de werkgroep mensen uitgenodigd zich te melden als men op een
andere wijze dan het gebiedsfonds wil mee participeren met GroenLeven.
10 september 2018
De Dorpsraad Exloo is gevraagd als formele organisatie en bankier voor de werkgroep.
De werkgroep werkt zelfstandig onder de vlag van de Dorpsraad en bestaat uit:
Rianne Greutink(Boermastreek), Gea Burger, Jan Kleef, Geert Hulshof, Hans Holterman
en Jakob Rijnberg(Exloo), vertegenwoordiger van de agrariërs is Thale Hulshof.
Oktober 2018
Heeft het gemeentebestuur van de gemeente Borger-Odoorn een vergunning aan
GroenLeven verleend voor een zonnepark in het gebied Exloosche landen.
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17 oktober 2018
Informatiebijeenkomst voltallige Dorpsraad.
Tijdens deze bijeenkomst is een herhaalde oproep gedaan aan de inwoners zich te
melden als men op een andere wijze dan het gebiedsfonds wil mee participeren met
GroenLeven. Bovenstaande oproep is herhaald op:
3 december 2018 tijdens een inwonersbijeenkomst van de Dorpsraad.
28 januari 2019 bijeenkomst werkgroep.
Er hebben zich geen andere initiatiefnemers gemeld om op een andere wijze te
participeren met GroenLeven en de werkgroep gaat nu door met een Gebiedsfonds.
29 januari 2020
Is er een inloop georganiseerd met GroenLeven in het dorpshuis voor
belangstellende inwoners van Exloo.
Los van het Gebiedsfonds is ook een fors lagere inkoop van zonnepanelen aangeboden
aan de inwoners van Exloo en de Boermastreek voor op de woningen. Dit project heeft
de projectgroep uitbesteed aan een marktpartij en is reeds afgerond.
22 september 2020
GroenLeven bericht dat de meest essentiële zaken nu zijn geregeld en ze in het voorjaar
van 2021 gaan beginnen met de werkzaamheden voor het plaatsen van de zonnepanelen.
Het eerste bedrag voor het Gebiedsfonds komt ter beschikking van de werkgroep in
maart 2021. Hiervoor wordt een overeenkomst afgesloten met GroenLeven.
Uitstel aanvraagperiode Gebiedsfonds
Corona verrast keer op keer en bemoeilijkt ook de samenkomst en de werkzaamheden
van de werkgroep. Daarom zien zij zich genoodzaakt de aanvraagperiode te verplaatsen
tot na de grote vakantie, medio september 2021.
Als start houden we dan eerst een informatieavond. We gaan dan uitleg geven over het
verloop en de spelregels.
Wij houden u op de hoogte! Waar kan ik dit vinden:
-in de Wkin/Wkuit, de Boerhoorn, de website Dorpsraad en andere social media.
Zijn er vragen dan vernemen wij dit graag.
ons e-mailadres:
dorpsraadexloo@ziggo.nl
u mag ook bellen:
06-46090149
De werkgroep
Gebiedsfonds Zonnepark Exloosche landen
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